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                                                    บทเรียนดานความรู และสติปญญา บทที่ 7 

เร่ือง  การแนะนําใหรูจักสีตาง ๆ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสําเร็จเปนอยางนอยท่ีสุด 

สาระการเรียนรู: บงบอกถึงความสามารถเฉพาะทางหลายอยางได; ไดรับการชวยเหลือทางดานการศึกษา 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: สี และรูปราง 

บทเรียน: การแนะนําใหรูจักสี 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:         

       

           1. เด็กจะสามารถจําแนกชื่อของแมสีได (สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีเหลือง)  

           2. เด็กจะสามารถแสดงความรูเร่ืองสีออกมาใหเห็นไดโดยการเลือกวัตถุตามสีท่ีกําหนด 

            

          

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

 

1. เคร่ืองใชในการเขียนเก่ียวกับสี หรือกระดาษสี 

2. แผนกระดาษ (หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน) 

3. กาว (ดูคูมือการใชสําหรับสวนผสม)  

4. เน้ือท่ีกวางๆบนกําแพง 

5. กระดาษท่ีเขียนคําดวยสีอยูบนแตละแผน 

6. กระดาษ (หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน) 

7. สีเทียน หรือดินสอสีสําหรับเด็กแตละคน 

8. อุปกรณท่ีจะใชติดกระดาษไวบนกําแพง (หมุดติดกระดาษ, เข็มหมุด, เทปกาว) 

 



 2 

9. วัตถุท่ีมีสีแตกตางกัน เชน ไมบล็อก , ชิ้นตอลีโก, กระดาษ, เศษผา หรือสีเทียน (เพียงพอท่ีจะใหเด็กทุก

คนมีแตละสีครบ ดังตัวอยางเชน หากคุณมีนักเรียน 7 คน คุณตองมีสีเทียนสีเหลืองอยางนอย 7 แทง)  

10. วัตถุเล็กๆหลากหลายสีหน่ึงกํามือสําหรับเด็กแตละคน คุณอาจจะใชลูกกวาดท่ีมีสีสันเม็ดเล็กๆหากคุณหา

ได หรือวัตถุชนิดเดียวกับท่ีใชดังดานบนขอ 9 ก็ได   

 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:    

  ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี                                                                                                                

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

1. อานบทเรียนใหจบท้ังหมด  

2. รวบรวมอุปกรณตางๆ  

3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

            4. ตัดกระดาษสําหรับทําโซกระดาษในกิจกรรม “ลาสี”  

            5. เขียนชื่อสีบนกระดาษแยกแผน แลวแปะไวดานลางของเน้ือท่ีบนกําแพงกวางๆ  

            6. คิดไวลวงหนาถึงสิ่งท่ีคุณตองการใหเด็กๆแสดงออกมาในกิจกรรมปดทาย    

             7. อธิษฐานใหเด็กๆสนุกกับสีสันอันสวยงามท่ีพระเจาทรงสรางไวในโลกน้ี   

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

กิจกรรมประจําวัน:

 
 

 

 

 

• พยัญชนะของวันน้ี: _____  

o สิ่งตางๆท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวน้ี: ____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ี_______________ (ตามปฏิทิน) 

o วันพรุงน้ี ________________ 

o เม่ือวานน้ี ___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนถึง_____________________=________________     

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 
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o เสื้อผาในวันน้ี       

o แสดงสภาวะอากาศดวยกราฟ                                                                                                                             

• เวลารวมกันแสดงความคิดเห็น (กําหนดไวท่ี 10 นาที) 

o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___สีอะไรท่ีทําใหพวกหนูมีความสุข? 

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว (หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับสี หากเปนไปได) 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (หาเพลง, ระบํา หรือการเคล่ือนไหว) สีสันของสัตว  

o ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมวงใหญ เอยชื่อสัตวและสีของมันขึ้นมาหน่ึงชนิด ใหเด็กๆเดิน

รอบๆวงกลมหน่ึงรอบโดยแสดงทาทางใหเหมือนสัตวประเภทน้ัน เอยชื่อสัตวท่ีแตกตาง

กันอีกหน่ึงชนิด และแสดงทาทางใหเหมือนสัตวชนิดน้ันในขณะท่ีพวกหนูเดินรอบ

วงกลม   

o หลังจากทําเชนน้ีสักสองคร้ัง ใหเด็กๆเอยชื่อของสัตว และสีของมันใหเพื่อนๆแสดง

ทาทางใหเหมือน  

o สัตว/สี: หมีสีนํ้าตาล, นกพิราบปาสีขาว, กบสีเขียว, แมงมุมสีดํา, ผีเสื้อสีฟา เปนตน ให

เอยชื่อสัตวในทองถิ่นท่ีนักเรียนรูจัก และคุนเคย 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

ลาสี 

 
 

 

• พระเจาทรงแตงแตมสีสันตางๆใหโลกของเราดูนาสนใจมากๆ เรามองไปรอบๆตัวเรา และพบสีสันท่ีนาสนใจทุกประเภท  

วันน้ีเราจะมาฝกเอยชื่อสีของเรา และซาบซึ้งกับโลกท่ีมีสีสันของพระเจา   
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• เราสามารถเลนเกมน้ีไดท้ังภายใน และภายนอกอาคาร เลือกเด็กหน่ึงคนพรอมกับเลือกสีหน่ึงสี ขณะท่ีเด็กคนน้ันหา

บางอยางท่ีมีสีท่ีกําหนดไว ใหเด็กคนอ่ืนๆรองเพลง: 

o (ชื่อเด็ก) กําลังไปลาสี, ไปลาสี, ไปลาสี 

(ชื่อเด็ก) กําลังไปลาสี และมองหาบางอยางท่ีมีสีนํ้าเงิน 

 

• เม่ือเด็กคนน้ันหาบางอยางท่ีมีสีน้ันได ใหเขียนชื่อสิ่งน้ันดวยสีเทียน, ดินสอสี หรือ แผนกระดาษท่ีมีสีน้ันเพื่อแสดงใหพวก

เขาเห็นถึงการเชื่อมโยงสี อยาลืมใชสีเขียนคํา ดังตัวอยางเชน หากเด็กหารถสีนํ้าเงินมาใหคุณ ก็เขียน “รถสีนํ้าเงิน” ดวยสีนํ้า

เงิน หรือบนกระดาษสีนํ้าเงิน   

• ทากาวหยดเล็กๆไวท่ีปลายกระดาษ แลวประกบกับปลายอีกดานของกระดาษน้ันเพ่ือทําหวงกระดาษ ใหเด็กท่ีหาของเจอเปน

คนถือหวงน้ันไวขณะท่ีท้ิงไวใหกาวแหง  และใหเด็กคนตอไปออกไปหาของชิ้นตอไป จําไววาใหเด็กทุกคนรองเพลงกับคุณ

โดยเปล่ียนชื่อเด็ก และชื่อสีในแตละคร้ัง 

• ใหเด็กทุกคนมีโอกาสหาสีอยางนอยคนละหน่ึงคร้ัง ใหเปล่ียนคําวาสีนํ้าเงินในเพลงขางบนน้ีใหเปนสีตามท่ีคุณตองการให

เด็กหา ใหแนใจวาไดใชสีแดง และเหลือง หากมีเวลาก็ใชสีอ่ืนๆดวยเชนกัน   

• ใหรองเพลง, คนหา, และเขียนชื่อวัตถุบนแผนกระดาษซ้ําไปเร่ือยๆ และสอดกระดาษท่ีเขียนแลวแผนตอมาตรงกลางหวง , 

ทากาวอีกหน่ึงหยด และทําเปนหวงท่ีสอง, โดยใหเด็กคนท่ีสองถือหวงน้ันไวขณะท่ีรอกาวแหง หวงทุกหวงควรจะเก่ียวเขา

ดวยกันเหมือนหวงโซ   

 

• เลนตอไปจนเด็กๆไดทําครบทุกคน, และไดทําหวงกระดาษหลากสีสันท่ีมีความยาวตอไปเร่ือยๆ เด็กๆจะสนุกกับการมองดู

หวงกระดาษน้ันหากเราแขวนมันไวรอบๆหอง  

สีท่ีชอบมากท่ีสุด

 
 

 

• ใหเด็กแตละคนบอกคุณถึงสีท่ีเขาชอบมากท่ีสุด เขียนชื่อสีบนกระดาษ และติดไวบนกําแพงดานลาง แจกกระดาษขาว และสี

เทียน หรือดินสอสีท่ีตรงกับสีท่ีเด็กๆบอกไวใหกับเด็กๆ หากเด็กๆเลือกสีท่ีตรงกันก็ไมตองติดชื่อสีบนกําแพงซ้ํากัน เพียงแค

แจกกระดาษ และสีใหพวกเขาก็พอ หนาท่ีของคุณมีเพียงการทํารายการสีแลวไปติดตามแนวกําแพงดานลางเทาน้ัน  

• ใหเด็กๆวาดรูปท่ีมีสีโปรดของพวกเขาลงบนกระดาษ ดังตัวอยางเชน ถาเด็กเลือกสีแดงเปนสีโปรดของเขา เขาจะเลือกสี

เทียนสีแดง และระบาย (หรือถูสีเร็วๆ) รูปสิ่งของท่ีมีสีแดง เชน ผลแอปเปลสีแดง, รถดับเพลิงสีแดง และชุดสีแดง  

• ขณะท่ีคุณเดินไปรอบๆ ใหถามเด็กๆวาพวกเขากําลังวาดอะไร และเขียนคํากํากับไวเหนือรูปของพวกเขาเพ่ือแสดงใหพวก

เขาเห็นถึงจุดประสงคของการเขียนคํา  

• เม่ือนักเรียนวาดไดสัก 3-5 อยาง ก็ใหเด็กๆมาน่ังรวมกลุมกันใกลๆกําแพงท่ีติดคําไว  
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• เรียกเด็กไปท่ีกําแพงคร้ังละหน่ึงคนพรอมดวยกระดาษสีของเขา ติดกระดาษของพวกเขาบนกําแพง โดยติดเหนือชื่อสีท่ีตรง

กับสีของพวกเขา เรียกเด็กทีละคนตอไปจนครบ   

• ถามเด็กท่ีเลือกออกมาถึงภาพท่ีเขาวาด ใหเพ่ือนๆบอกสีท่ีเด็กคนน้ันวาด และชี้ไปท่ีกําแพงวาเด็กคนน้ันควรติดรูปไว

ตรงไหน ใหแนใจวาคุณติดปายคําชื่อสีชัดเจนเพ่ือเด็กๆจะไดบอกถูกวาควรติดกระดาษวาดรูปไวตรงไหน ถามีเด็ก 3 คน

เลือกสีแดง คุณก็ติดกระดาษวาดรูปเรียงตอกันขึ้นไปตามแนวต้ัง 3 แผนเหนือปายคําวา “สีแดง” ถาเด็ก 5 คนเลือกสีนํ้าเงิน 

ก็จะมีกระดาษ 5 แผนเรียงตอกันขึ้นไปบนกําแพงเหนือปายคําวา “สีนํ้าเงิน”   

• จบกิจกรรมน้ีโดยการถามคําถามท่ีเด็กๆสามารถตอบไดจากการมองท่ีกําแพงน้ัน ถามคําถามเชน สีอะไรท่ีมีคนเลือกมาก

ท่ีสุด? สีอะไรนอยท่ีสุด? สีอะไรท่ีมีนักเรียนเลือก 4 คน? 

ความไวในการเลือกสี

 
 

 

• เทกองวัตถุหลากหลายสีลงบนพื้น โดยการใชอะไรก็ไดท่ีคุณมีอยูแลว เชน ไมบล็อก, ชิ้นสวนลีโก, เศษผา หรือสีเทียน ตอง

แนใจวาเด็กทุกคนจะมีสีครบทุกสี เชน ถาคุณมีนักเรียน 7 คน คุณตองมีสีเทียนอยางนอย 7 แทง    

• เอยชื่อสีขึ้นมาหน่ึงสี และใหเด็กๆแขงกันหาวัตถุท่ีมีสีน้ัน   

• เด็กท่ีหาไดคนแรกจะเปนคนจะเอยชื่อสีตอไป  

• ใหเด็กๆนําวัตถุท่ีมีสีท่ีเลนไปแลวกลับมาวางในกองเดิม  

• เลนตอไปจนเด็กทุกคนไดโอกาสเลือกสี จนกระท่ังเด็กแตละคนไดเลือก 2-4 คร้ัง, ใหโอกาสเด็กๆไดฝกจําสีหลายๆคร้ัง    

การคัดสี  
 

 

• แจกวัตถุเล็กๆหลากหลายสีใหเด็กๆคนละหน่ึงกํามือ คุณอาจจะใชลูกกวาดเม็ดเล็กๆหลายๆสีหากคุณหาได หรือคุณอาจจะใชวัตถุ

เดียวกันกับกิจกรรม “ความไวในการเลือกสี”ก็ได   

• ใหเด็กๆแยกวัตถุท่ีมีสีตางๆไวเปนกอง; สีแดงไวหน่ึงกอง, สีเหลืองไวอีกหน่ึงกอง และสีเขียวไวอีกหน่ึงกองเชนกัน   

o เด็กๆอาจจะนับจํานวนวัตถุในแตละกองไวลวงหนาเพ่ือบอกคุณวากองไหนมีจํานวนวัตถุมากท่ีสุด หรือเด็กๆอาจจะ

เรียงวัตถุไวเปนแถวเพื่อทํากราฟเหมือนกับท่ีคุณติดรูปท่ีพวกเขาวาดไวบนกําแพง    
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สรุปบทเรียน:   

การสรางสีสัน

  

 

• พระเจาทรงสรางทุกสิ่ง และพระองคก็สรางสรรพสิ่งใหมีสีสันตางๆมากมาย เราสามารถรูสึกขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางสี

สวยๆไวมากมาย เรามาเลนเกมสมมุติ และขอบคุณพระเจาท่ีพระองคทรงสรางสิ่งตางๆใหมีสีสันกันดีกวา  

• ใหนักเรียนแสดงทาทางของสิ่งท่ีคุณบอกใหพวกเขาทํา น่ีเปนตัวอยางท่ีจะใหคุณเร่ิมเกม อยาลืมเอยชื่อสีตามแบบของคุณ 

ใหใชสิ่งของท่ีเด็กๆในชุมชนของคุณคุนเคยเพ่ือท่ีจะไดเห็นและเขาใจ เม่ือเลนถึงชิ้นสุดทายของแตละสี ใหเด็กๆขอบคุณพระ

เจาท่ีทรงสรางสิ่งตางๆใหมีสีน้ัน   

o สมมุติวาพวกหนูกําลังรับประทานแอปเปลสีแดง!  ตอนน้ีสมมุติวาพวกหนูกําลังรับประทานสตรอเบอรรีสี

แดงลูกใหญ! ขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางสรรพสิ่งท่ีมีสีแดง   

 

o สมมุติวาพวกหนูเปนนกแกวหนาสีนํ้าเงินกําลังบินอยูบนทองฟาสีนํ้าเงินอันกวางใหญ ขอบคุณพระเจาท่ี

สรางสรรพสิ่งท่ีมีสีนํ้าเงิน 

 

o สมมุติวาพวกหนูกําลังเดินอยูใตดวงอาทิตยสีเหลืองสดใสในวันท่ีรอนมากๆ ขอบคุณพระเจาท่ีสรางสรรพสิ่ง

ท่ีมีสีเหลือง 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

ไมมีกิจกรรมเสริมในบทเรียนน้ี 

 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

http://www.kinderart.com/littles/littles_color.shtml 

http://www.preschoolbystormie.com/curriculumindex.htm 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

  

http://www.kinderart.com/littles/littles_color.shtml
http://www.preschoolbystormie.com/curriculumindex.htm
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การประเมินผลผูเรียน:  
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